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Detta blir min sista predikan i serien Att Förstå Gudomligt Helande. Efter att ha 
lagt en grund, behöver titta på hur en kristen borde leva, när det gäller hälsan, 
det segerrika livet och att vandra i lydnad med Gud. 

VARFÖR HAR VI GUDOMLIG HÄLSA? 
 Det finns starka referenser i Bibeln att gudomlig hälsa finns tillgänglig för ett 

Guds barn som är fött på nytt. Men det är viktigt att komma ihåg att inget 
händer om vi inte har tro, och tro kan bara komma av predikan av Guds Ord. 
Rom. 10:17 

 Sju hundra år före Kristus talade Gud till profeten Jesaja.   
Jes. 53:1-10, 61:1-3 

 Jesus bekräftade att de ord som Jesaja fick, verkligen var honom givna från 
Gud. Luk. 4:14-21; Matt. 8:1-17  

 Ca 60 år efter Jesu födelse, bekräftade än en gång aposteln Paulus dessa 
ord. 1 Petr. 2:24 

APOSTLARNAS TJÄNST  
När Jesus var här på jorden, gav han apostlarna och andra lärjungar fullmakt att 
kasta ut onda andar (demoner) och att hela de sjuka. Matt. 10:1-9; Luk. 9:1-5, 
10:1-9, 17-22 

HUR DET FUNGERADE FÖR DEM 
Låt oss se på några av miraklen som ägde rum efter att Jesus hade farit upp till 
himlen: 

 När Petrus och Johannes mötte den lame mannen, talade de utan tvekan 
fram ett helande i verkligheten. Apg. 3:1-11 

 Aposteln Paulus hade aldrig sett Jesus i köttet, men han tvekade inte när han 
mötte den ofärdige mannen. Apg.14:7-18 

 Paulus hade inga problem med att hantera demoner eller ormar. Apg. 13:6-
12, -- 16:16-19, 28:1-6 

HUR ÄR DET DIG OCH MIG? 
 Har vi en biblisk grund att stå på? Är Guds kraft med oss idag som den var för 

den första generationens kristna? Svaret är ett rungande JA! Slå upp följande 
bibelord: Matt. 28:18-20; Mark 16:15-20 

  Vi skall tro på och ge ära till de ord som Jesus talade! Joh. 14:1-18   



 

Det handlar hela tiden om att du tror på Gud och ärar hans Ord som vi 
finner det i Bibeln, eller om du tror på de lögner Djävulen sprider ut och 
ärar honom istället. Det finns ingen väg emellan! Matt. 6:24 
 

Har du ett öra till att höra med? 

 


